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Pracovní zkušenosti - novinářka:
Týdeník Vlasta
2017 – dodnes externí spolupráce
redaktorka týdeníku Vlasta
➢ hlavní tematické články čísla a profilové rozhovory
➢ příběhy zajímavých inspirativních žen u nás i v zahraničí
➢ cestovatelské reportáže (Výmar, Aarhus, Stockholm) kompletní zajištění od
produkce fotografií až po text
Lidové noviny
2017 – dodnes externí spolupráce s kulturní rubrikou
2014 - 2017
redaktorka kulturní rubriky
➢ články o kulturních událostech a rozhovory s umělci, články o historii, vzdělávání a
neziskových organizacích
➢ kompletní zpracování grafické úpravy stránky v redakčním programu Hermes
Lidové noviny
2010 - 2011
redaktorka zahraniční rubriky
➢ kompletní zpracování deníkové celostrany Lidé v redakčním programu Hermes
➢ příběhy českých historických osobností, osudy českých emigrantů a cizinců, kteří
mají vztah k české kultuře a historii
Lidové noviny Pátek LN
2003 – 2006
produkční a rešeršní práce
➢ vyhledávání podkladů pro rozhovory a články páteční přílohy
➢ produkce fotografování v redakčním ateliéru i v exteriéru
Česká centra
2017 – 2018
marketingová specialistka na tiskovém oddělení Českých center, přísp. org. Ministerstva
zahraničních věcí ČR
➢ příprava tiskových zpráv a prezentací pro novináře
➢ správa facebookových stránek ČC
➢ rozhovory a články pro Newsletter ČC

Česká centra
2006 – 2008
PR asistentka na tiskovém oddělení Českých center, přísp. org. Ministerstva zahraničních
věcí ČR
➢ komunikace s novináři o kulturních akcích ČC
➢ organizace tiskových konferencí a komentovaných prohlídek v Galerii Českých
center
➢ příprava tiskových zpráv
➢ rozhovory pro časopis Českých center
Nadace Telefónica / O2
2011 – 2014
autorka seriálu v celostátních médiích o grantovém programu Think Big
➢ kompletní zpracování seriálu o aktivitách mladých lidí po celé ČR, kteří dostali
grant Nadace O2
➢ seriál vycházel každý týden v Lidových novinách a na webu Idnes.cz
➢ kompletní zpracování 2 čtyřstránkových příloh, které byly součástí celostátního
vydání Lidových novin (rozhovory, reportáže, produkce přílohy)

Pracovní zkušenosti - lektorka:
Lektorka Jak se dostat do médií? – práce na OSVČ
011/2019 – dodnes
- individuální konzultace, jak napsat tiskovou zprávu a jak nabízet témata do médií
- workshopy pro jednotlivce i skupiny, trénink komunikace s novináři
- vybraní klienti: Tiskové oddělení Město Ostrava, Scio školy, Velvyslanectví
Švýcarské konfederace v ČR
Univerzita Karlova – Katedra žurnalistiky
2017 – dodnes
externí pedagog na Katedře žurnalistiky
➢ výuka studentů magisterského programu
➢ praktický seminář, kde se studenti učí základy žurnalistické práce
PR agentura Seen Media
2016 – dodnes
Workshopy „Proč o vás novináři nepíšou?“ spolu se Zlatou Biedermannovou, majitelkou
agentury Seen Media
➢ praktický trénink komunikace s novinářem
➢ vyhledávání témat pro média
➢ psaní tiskové zprávy a příprava podkladů pro novináře

Vzdělání:
Univerzita Karlova
2018 – dodnes
Fakulta humanitních studií
Doktorandský program Studia dlouhověkosti
Univerzita Karlova
2015 – 2017
Fakulta humanitních studií

Katedra Orální historie a soudobé dějiny
Magisterský titul
Literární akademie Josefa Škvoreckého
2008 – 2011
Bakalářský titul, obor Tvůrčí psaní a žurnalistika

